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Beste SCCI- en SCGM-klant,
Deze SCCI-nieuwsbrief sturen we u toe (ook naar SCGM klanten), omdat het van belang is dat
gecertificeerde bedrijven in de Creatieve Industrie (inclusief Grafimedia) op de hoogte zijn van
de belangrijke wijzigingen in de energiewetgeving.

Belangrijke informatie:
Waarom deze nieuwsbrief: Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aankomende
Informatieplicht Energiebesparing en hoe u zich volgens ons het beste kunt voorbereiden.
Voor wie is deze nieuwsbrief: Voor al onze klanten met een energieverbruik vanaf 50.000
kWh en/of 25.000 m3 gas per jaar.
Hoe serieus moet u de nieuwe energiewetgeving nemen: heel serieus, omdat gaat het over
het naleven van de ingevoerde energiewetgeving.
Aanleiding Informatieplicht Energiebesparing:
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Informatieplicht Energiebesparing voor de deur staat.
Bedrijven hebben tussen medio maart en 30 juni de tijd om hun bedrijf aan te melden bij
Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (kortweg: RVO). Deze aanmelding is niet
vrijblijvend, maar een wettelijke plicht. Nalatigheid bij deze informatieplicht leidt tot gerichte
handhaving.
Deze informatieplicht is bedoeld om bedrijven te motiveren met energiebesparing aan de slag
te gaan. De CO2-voetafdruk van Nederland moet terug, omdat we anders de Klimaatdoelen
van Parijs niet halen. En de noodzaak is hoog, omdat Nederland het slechts scorende land in
Europa is. De Nederlandse regering wil het bedrijfsleven stimuleren zich te verbeteren via
subsidies. Onze sector heeft aanzienlijke subsidies gekregen om de Creatieve Industrie te
helpen met hun energiebeleid.
Bedrijven die snel en actief aan de slag gaan, zullen de meeste kans op subsidie hebben.
Bedrijven die geen verantwoordelijkheid nemen, krijgen te maken met handhaving via de
Omgevingsdiensten.
De SCGM en SCCI zien een potentieel probleem ontstaan indien haar klanten zich niet goed
voorbereiden op de aankomende strenge wetgeving. Vandaar dat wij u gericht willen
informeren over de mogelijkheden die u heeft om op de aankomende Informatieplicht te
anticiperen.

Wat de branche u concreet biedt:
1

Het Dienstencentrum heeft samen met haar partners fors gesubsidieerde adviespakketten
samengesteld, waarmee bedrijven gericht en tegen zeer lage kosten worden geholpen bij het
naleven van de wet. Hieronder vindt u een overzicht:


GRATIS Informatiepakket (tijdelijk 100% subsidie)
Regionale informatiebijeenkomst Informatieplicht Energiebesparing + Quick Scan
Energiezorg (met adviesrapport) + 1-jaarslicentie Energie RI&E (het zusje van de
welbekende ARBO RI&E) + 1 jaar Energie Helpdesk.
Resultaat: u weet exact wat u moet doen om aan de Informatieplicht te voldoen.

Klik hier:
Aan- /afmelden
bijeenkomst

Direct naar
de Quickscan

Licentiesleutel
Energie RI&E



STAP 1: Starterspakket (tot 76% subsidie)
Praktische workshop “Aan de slag met de Informatieplicht” + huiswerkbegeleiding.
Resultaat: u heeft perfect invulling gegeven aan de informatieplicht (en dus de wet).



STAP 2: Aanhakerspakket (tot 83% subsidie)
2 workshops “Aan de slag met de Energie RI&E” + bedrijfsbezoek van deskundige
energieadviseur + opleiding Energiecoördinator Basis + huiswerkbegeleiding.
Resultaat: u beschikt over een perfecte energie-analyse, die voldoet aan alle eisen
van de Omgevingsdienst (Bevoegd Gezag), waardoor handhaving achterwege kan
blijven.

U zult begrijpen dat de vraag naar subsidieplaatsen de afgelopen weken sterk is toegenomen.
Om te voorkomen dat de subsidiepot leeg is, voordat u zich heeft aangemeld, willen wij u sterk
aanraden om snel een keuze te maken en u in te tekenen. Voor de intekening heeft u de keuze
uit 3 verschillende inschrijfformulieren. Het eerste formulier is het algemene inschrijfformulier.
De overige twee hebben een sterk verhoogd subsidiebedrag, verstrekt door de provincies
Drenthe en Gelderland, waardoor de bedrijven in deze regio tegen nog lagere kosten aan de
slag kunnen gaan.
Raadpleeg voor meer informatie onze website: Kennisplatform Energie Creatieve Industrie.
Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op en vraag naar Anne Schneider of Peter
Tegel:
Tel: 020 – 543 56 88
E-mail: info@dienstencentrum.com

Schrijf u nu in via een van de
bijgesloten inschrijvingsformulieren
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